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As Revoluções Francesas (1789 – 1815)
1.

Observe a obra do pintor Delacroix, intitulada A Liberdade guiando o povo (1830), e assinale a
alternativa correta.
a) Os sujeitos envolvidos na ação política representada na tela são homens do campo com
seus instrumentos de ofício nas mãos.
b) O quadro evoca temas da Revolução Francesa, como a bandeira tricolor e a figura da
Liberdade, mas retrata um ato político assentado na teoria bolchevique.
c) O quadro mostra tanto o ideário da Revolução Francesa reavivado pelas lutas políticas de
1830 na França quanto a posição política do pintor.
d) No quadro, vê-se uma barricada do front militar da guerra entre nobres e servos durante a
Revolução Francesa, sendo que a Liberdade encarna os ideais aristocráticos.
2. “O Terror, que se tornou oficial durante certo tempo, é o instrumento usado para reprimir a
contrarrevolução(...). É a parte sombria e mesmo terrível desse período da Revolução [Francesa],
mas é preciso levar em conta o outro lado dessa política.”
Michel Vovelle. A revolução francesa explicada à minha neta. São Paulo: Unesp, 2007, p. 74-75.
São exemplos dos “dois lados” da política revolucionária desenvolvida na França, durante o
período do Terror,
a) o julgamento e a execução de cidadãos suspeitos e o tabelamento do preço do pão.
b) a prisão do rei e da rainha e a conquista e colonização de territórios no Norte da África.
c) a vitória na guerra contra a Áustria e a Prússia e o fim do controle sobre os salários dos
operários.
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d) a ascensão política dos principais comandantes militares e a implantação da monarquia
constitucional.
e) o início da perseguição e da repressão contra religiosos e a convocação dos Estados
Gerais.
3. “A Revolução Francesa constitui um dos capítulos mais importantes da longa e descontínua
passagem histórica do feudalismo ao capitalismo. Com a Revolução (científica) do século XVII e a
Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra, e ainda com a Revolução Americana de 1776,
a Grande Révolution lança os fundamentos da História contemporânea”.
(Mota, C. G. A Revolução Francesa)
Entre as transformações promovidas pela Revolução na França, iniciada em 1789, é correto
afirmar que:
a) os privilégios feudais e o regime de servidão foram abolidos destruindo a base social que
sustentava o Antigo Regime absolutista francês.
b) a Revolução aboliu o trabalho servil e fortaleceu o clero católico instituindo uma série de
medidas de caráter humanista.
c) os revolucionários derrubaram o rei e proclamaram uma República fundamentada no
igualitarismo radical na qual a propriedade privada foi abolida.
d) a Revolução rompeu os laços com a Igreja católica iniciando uma reforma de cunho
protestante que se aproximava dos ideais da ética do capitalismo moderno.
e) a Revolução, mesmo em seu momento mais radical, não foi capaz de romper com as
formas de propriedade e trabalho vigentes no antigo regime.

4. Os diversos grupos envolvidos na Revolução Francesa interpretaram diferentemente os
princípios teóricos que a fundamentaram. Uma interpretação desses princípios pode ser
exemplificada no Manifesto dos Iguais, que se expressava nos seguintes termos:
Desde a própria existência da sociedade civil, o atributo mais belo do homem vem sendo
reconhecido sem oposição, mas nem uma só vez pôde ver-se convertido em realidade: a
igualdade nunca foi mais do que uma bela e estéril dicção da lei. E hoje, quando essa igualdade é
exigida numa voz mais forte do que nunca, a resposta é esta: “Calai-vos, miseráveis! A igualdade
não é realmente mais do que uma quimera; contentai-vos com a igualdade relativa: todos sois
iguais em face da lei. Que quereis mais, miseráveis?” Que mais queremos? Queremos igualdade
efetiva ou a morte. De que mais precisamos além da igualdade de direitos? Queremos vê-la entre
nós, sob o teto das nossas casas.
BABEUF, Graco. Manifesto dos Iguais. Disponível em:
<www.marxists.org/portugues/babeuf/1796/mes/ manifesto.htm>. Acesso em: 17 set. 2012.
Elaborado na fase do Diretório, esse Manifesto inspirou a “Conspiração dos Iguais”, que foi
sufocada, e seu líder, Graco Babeuf, preso e executado.
No contexto da Revolução Francesa, esses acontecimentos evidenciam que
a) o partido conservador, cujos membros eram conhecidos como realistas, uniu-se à alta
burguesia e lutava para restaurar a monarquia.
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b) a facção dos radicais, liderada por Robespierre, temia a ascensão das massas operárias.
c) os ideais inspiradores do movimento revolucionário foram aplicados na medida em que
atenderam os interesses da burguesia.
d) as ideias radicais orientaram a ação dos jacobinos, que assumiram a liderança do processo
revolucionário.
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